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EDITAL Nº 028/2021 

 

Programa de Pré-aceleração Startup Labs 

 

 

O Centro Universitário La Salle - Unilasalle/Lucas torna público e convoca 

sua comunidade acadêmica e comunidade externa a submeter ideias de negócio para 

o Programa de Pré-aceleração Startup Labs. O Programa trabalha a pré-aceleração 

das startups e a capacitação dos empreendedores para validarem suas ideias de 

negócio junto ao mercado de forma rápida e consistente. A pré-aceleração funciona 

como uma “academia da inovação”, proporcionando networking com os mentores 

capacitados e experientes para contribuir com o desenvolvimento das startups. 

 

Dos objetivos do Startup Labs 

 

Art. 1º - O Programa de Pré-aceleração Startup Labs tem como objetivo geral 

transformar ideias inovadoras em negócios, por meio de metodologias de 

capacitação intensiva, na qual os empreendedores vivenciam as diversas 

fases de desenvolvimento de uma startup com a ajuda de mentores e 

profissionais especializados que irão compartilhar suas experiências em 

módulos práticos e mentorias 

Art. 2º - O Programa de Pré-aceleração Startup Labs tem os seguintes objetivos 

específicos: 

I. Orientar na formação e criação de novos negócios. 

II. Promover a discussão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, 

extensão e mercado. 

III. Promover a integração entre o Unilasalle/Lucas e comunidade em 

geral. 

IV. Promover o Ecossistema de Inovação. 

V. Fomentar a inovação e o empreendedorismo local.  
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Dos Participantes 

 

Art. 2º - O Programa de Pré-aceleração Startup Labs é direcionado a projetos que 

possuem uma ideia inovadora em produtos ou serviços com algumas das 

características abaixo: 

a) não tem um negócio formalizado; 

b) não tem um MVP (Produto Mínimo Viável) validado no mercado; 

c) ainda não conseguiram faturar com o negócio; 

d) não conseguiram os resultados esperados. 

Art. 3º - Também estão aptos a participar do Programa de Pré-aceleração Startup 

Labs, empreendedores (potenciais e ativos) com startups nas fases de 

ideação e operação, projetos de inovação tecnológica e economia criativa 

em desenvolvimento. 

I. Empreendedor que já tem uma ideia e deseja transformá-la em um 

modelo de negócio sustentável, explorando uma oportunidade. 

II. Fase em que o mais importante é aprender a gerenciar bem o negócio; 

neste estágio, são necessárias ferramentas técnicas que possam ser 

implantadas imediatamente na operação do negócio e forte visão 

estratégica para superar a fase inicial. 

 

Do Funcionamento 

 

Art. 4º - O Programa de Pré-aceleração Startup Labs é dividido em 10 (dez) 

encontros presenciais Unilasalle/Lucas, com explanação de conteúdos de 

criação, desenvolvimento de roadmap e análise dos resultados obtidos, 

objetivando a validação de Problema, Solução, Persona, Canal e Modelo 

de Negócio, dentre outros aspectos. 

 

Das Etapas 

 

Art. 5º - O Programa de Pré-aceleração Startup Labs é realizado em cinco etapas: 
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Etapa UM - Identificação/ Validação  

● Workshop com Empreendedor 

● Modelos de Startups 

● Ideação e definição do escopo de atuação  

● Pesquisa de Campo e Validação do Problema 

Etapa DOIS- Entendendo o Mercado  

● Modelos de Negócio 

● Criando e agregando valor 

● Definição de Produto 

● Análise e Desenvolvimento do MVP 

Etapa TRÊS -  Marketing e Vendas  

● Construindo estratégias de MKT 

● Mapa de Empatia - Personas 

● Criando canais de comunicação com Cliente 

● Mentorias por áreas 

● Modelos de Precificação de Produtos/Serviços 

● Validação do MVP 

Etapa QUATRO - Metas e Planejamento  

● Análise de Custos 

● Formação de Preço 

● Planejamento Financeiro 

Etapa CINCO - Pitch Final para apresentação das propostas 

 

Das inscrições 

 

Art. 6º - São  aceitas  as  inscrições  realizadas via formulário 

https://forms.gle/uKHH5UKMdou5CRjv8  através  da  assinatura  do termo  

de  adesão  ao  programa. 

Art. 7º - São critérios para inscrição: 

a) ser morador do município de Lucas do Rio Verde; 

b) ter mais de 18(dezoito)  anos; 

https://forms.gle/uKHH5UKMdou5CRjv8
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c) somente o líder da equipe submete a ideia de negócio; 

d) equipe deve ter no máximo 4 (quatro) participantes; 

e) cumprir os requisitos estabelecidos no Art. 2º deste edital. 

 

Do processo seletivo 

 

Art. 8º - São selecionadas até 10 (dez) ideias. 

Art. 9º - As propostas são avaliadas conforme os seguintes critérios na ordem que 

segue:  

a) possível impacto inovador, social ou ambiental por meio do negócio;  

b) inovação do modelo de negócio;  

c) viabilidade financeira;  

d) perfil empreendedor do proponente. 

 

Cronograma 

 

Art.  10 O Programa de Pré-aceleração Startup Labs segue o seguinte cronograma 

do quadro abaixo: 

 

Inscrições das Ideias 03 a 10 de setembro de 2021 

Divulgação dos selecionados 13 de setembro de 2021 

Início do Programa 17 de setembro de 2021 

Encerramento do Programa 29 de novembro de 2021 

 

Resultados Esperados 

 

Art.  11 Ao final do Programa de Pré-aceleração Startup Labs, espera-se que os 

participantes tenham conhecimento para produzir em seus projetos: 
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● Modelo de Negócio (ajuste/refinamento do Canvas) 

● Definição do MVP (produto mínimo viável) 

● Plano Financeiro 

● Metas e estratégias de vendas 

● Pitch para apresentar a clientes ou investidores 

● 1º cliente 

 

Das informações 

 

Art.  12 Informações sobre o Programa de Pré-aceleração Startup Labs, devem ser 

encaminhados ao responsável do programa, Prof. Me. Vitor Righi, através 

do e-mail vitor.righi@unilasallelucas.edu.br. 

 

   

Lucas do Rio Verde, 25 de agosto de 2021 

 

 

Dr. Ir. Marcos Corbellini 

Reitor do Unilasalle/Lucas 


